
 

  

Назив на давателот 
на обуката 

Приватното училиште за дигитални науки и технологии, Дигитал Скул (Digital School) 
https://digitalschool.com.mk/ 

1 Назив на Обуката 
 

.NET Програмирање  
 

2 Тип на дигитална вештина  Напредно Програмирање 

3 Ниво   Средно 

4 За кого е наменет курсот Ентузијасти кои сакат да се запознаат со визуелно 
програмирање. 

5 Цена на Курсот 18 000 денари 

6 Времетраење  на обуката/ недели  8 недели 
 

7.  Времетраење  на обуката/ 
денови 

16 
дена 

8 Динамика на курсот 2 пати 
неделно по 2 
часа и 30 
минути  

9.  Број на часови 40 
часа 

10 Технологија C# 

11 Потребни предзнаења за запишување 
на курсот 
 

Објектно Ориентирано Програмирање 

12 Преглед и цели на курсот:  
 
.NET Програмирање е курс кој се сервисира 2 пати неделно по 2 часа и 30 минути. Вкупното 
времетраење на курсот е 8 недели или 40 часа. Целта на предметот е да им се овозможи на 
студентите да добијат теоретски познавања од .NET Програмирање и практично имплементирање. 
Главната цел е да се обработи Десктоп апликација а воедно да се придобие главно запознавање со 
веб апликации.  
 
РЕЗУЛТАТИ ОД ОВАА ОБУКА 
 

1. Способност за програмирање во C#;  
2. Обработка на десктоп апликација 
3. Поврзување со бази на податоци. 
4. Запознавање со веб апликации. 

 
 
 

13 Содржина на курсот: 
Курсот ќе се фокусира на следниве теми: 
 

1. Основи на програмирање во .NET (променливи, типови, услови, циклуси итн.)  

2. Имплементација на Windows Forms апликации  

3. Манипулирање со датотеки  

4. Технологии за пристап кон бази на податоци (конекција, команди, читачи итн.)  

5. ORM системи  

6. Запознавање со веб апликации  

7. Генерирање на извештаи користејќи Crystal Reports и Microsoft Reports 

8. Имплементирање на инсталациони фајлови, и методи за дистрибуција на извршни датотеки. 

14 Методи на учење: предавања и лабораториски вежби:  
 
Овој курс се учи низ интерактивни предавања, тимска работа, самостојна изработка и одбрана на 
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практични задачи. Тимските активности ќе овозможат меѓусебна комуникација, соработка, заедничко 
истражување, решавање на зададени проблеми и дополнување итн., што создава услови за 
рамноправност во учеството и во одлучувањето. 
 
 

15 Форми на наставните 
aктивности 
 
 

15.1 
 

Предавање-теоретска настава 
 

 16  часа 
 

15.2 
 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 
 

16 часа 
 

16 Други форми на активности 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

4 часа 
 

16.2 
 

Самостојни задачи 
 

4 часа 
 

17 Начин на оценување 
 

 

17.1 Тестови 
 

  20 бода 
 

17.2 
 

Практични задачи 
 

 80 бода 
 

18 Услов за добивање на диплома 
за успешно завршен курс  
 
 

 Задолижително присуство на наставата од минимум 70 %. 
Минимум добиени 65 поени од Тестови и практични задачи 
 

19 Јазик на кој се изведува 
наставата 
 

Албански/Македонски/Англиски  
 
 

20 Метод на следење на квалитетот 
на наставата 
 
 

Преку инструментите:  
1) Евалуација од курсистите  
2) Опсервација на наставниот процес 
 
 

 


